סיפור החלמה אישי

שמי חגית ואני בת  40ומקבלת שירותי

דיור המוגן מזה כ 15 -שנה

בגיל  20אובחנתי עם הפרעת אישיות גבולית – פשוט לא רציתי לחיות ..עד
לפני שנקלטתי במסגרת הדיור ,התגוררתי אצל ההורים ועברתי שיקום במרכז
שיקום חדרה.
במשך הרבה מאוד שנים היה לי מאוד קשה  ,לא רציתי לחיות ,לא הייתה לי
תקווה .לא ראיתי את האור בקצה המנהרה ,דבר שגרם לטלטלות,משברים
ואשפוזים..
מבחינה תעסוקתית ,לא הצלחתי להתמיד במקומות עבודה ,כל שנה הייתי
מחליפה מקום עבודה בגלל תחושה של מיצוי ,שעמום והחמרה במצב הנפשי.
אני זוכרת שנים רבות של דיכאונות ,תסכולים ,חוסר מוטיבציה ,ניסיונות
אובדניים ,התפרצויות זעם וקושי בוויסות רגשי.
כל פרידה מאיש צוות,מדריכה או מתאמת טיפול השפיעה עלי בעוצמות
גדולות ,הייתי בוכה הרבה,התקשיתי לשחרר .בנוסף ,היה לי תמיד קושי עם
דחיית סיפוקים הייתי רוצה הכל כאן ועכשיו  .בשלב מסוים עברתי לגור
בדירת לווין ,צעד מאוד אימפולסיבי,הרגשתי שלא נותנים לי להתקדם ושאני
תקועה במקום.גרתי בכוחות עצמי כשנה וחצי במהלכה החלפתי פעמיים
מקום עבודה .במהלך השנה השנייה היה לי קשה עם תחושת הבדידות ורציתי
לעבור להתגורר עם שותפה בדירה גדולה יותר .פרסמתי את הדירה להשכרה,
ולאחר שהגיעו מספר אנשים להתרשם מהדירה ולא רצו ,זכור לי מקרה בו
הגיע מישהו – עוד לפני שנכנס לדירה ,אמר שהוא לא מעוניין – דבר שהביא
אותי לשתות כמות גדולה של כדורים ולוותר על הרצון לחיות .בעקבות
המקרה הזה ,נאלצתי לחזור להתגורר בבית קבוצתי ,בו אני מתגוררת עד
היום.
גם בבית הקבוצתי לא היה לי קל אני זוכרת שכל כמה ימים הייתי באה
למדריכה שלי ואומרת לה שאני רוצה לחזור לגור עם ההורים.הייתי מתקשרת
המון לאנשי צוות כולל המנהלת וכועסת הרבה.
עד שבאה המתאמת טיפול שלי שאני מעריכה אותה ,שיחד איתה עשיתי את
התוכנית להפחתת לסטיגמה עצמית שמזה לקחתי כל מיני כלים לדרכי
התמודדות .במהלך הזמן הזה בשיתוף עם הרופאה הפסיכיאטרית ,הורדנו

המון מהטיפול התרופתי וכיום אני רק עם שתי כדורים ליום .במהלך הזמן
הזה שעברתי את התוכנית להפחתה סטיגמה עצמית עבדתי במפעל מוגן
סיפור חוזר ותוך כדי זה גם התחלתי לשמור על תזונה נכונה והתחלתי
לרדת במשקל ולקחתי החלטה להפסיק לעשן .
בשלב מסוים התגבש אצלי הרצון לעבוד בתור חונכת לעזור למתמודדים
מתוך הניסיון האישי שלי ממה שעברתי .לעזור לאנשים לצאת מהמשברים
שלהם .
החלטתי לא לוותר על החלום שלי וגם פה הייתי צריכה להילחם! חיכיתי
זמן ארוך ולבסוף קיבלתי אישור לתכנית של 'צרכנים נותני שירות' .ההתחלה
היתה מאוד קשה ,מלאה במכשולים וברגעים ארוכים של ייאוש ,אבל גם פה
לא ויתרתי! היו רגעים שנשברתי וחשבתי שאולי אני לא מתאימה לתפקיד,
אבל בנחישות ,התמדה ,אמונה ותקווה ,המשכתי .הייתי בארבעה ראיונות
עבודה ,הוזמנתי לעוד ראיונות שבוטלו רגע לפני שהגעתי ,נתקלתי בסטיגמה
קשה ,בחששות ובמראיינים שלא חוזרים אלי עם תשובה .בפגישה שבה נפרדתי
מהשרות של צרכנים ,החלטתי שאני מעזה ומתקשרת שוב למעסיקה שלא קיבלה
אותי .שאלתי אותה אם היא תהיה מוכנה לראיין אותי שוב ולתת לי
הזדמנות שניה .בתגובה לכך ,היא שאלה אותי אם אהיה מוכנה לנסוע
לאבן יהודה והסכמתי .מיד התקבלתי לעבודה ולאחר שבוע טלפנה אלי
רכזת נוספת עם הצעה לחונכות .מפה ,התחילה עבורי דרך חדשה.
אנשים רבים עזרו לי במהלך הדרך .מתאמת הטיפול שלי ,המדריכה שלי ואשת
מקצוע נוספת שמלווה אותי מטעם צרכנים נותני שרות.

עיקר העזרה היתה

באמונה הגדולה שהם הראו לי .היום אני בתפקיד חונכת מזה כשנתיים
ומלווה 4

מתמודדים  -החלום שלי התגשם.

אני מביאה את ההצלחות שלי ואת הדרך שאני מקיימת בחיי האישיים לידי
ביטוי בעבודה עם אותם אנשים .אני מבינה אותם ,את המקומות בהם הם
נמצאים מתוך הניסיון שלי ,מתוך תקופות שונות בחיי ,טובות יותר ופחות.
אני מאוד רוצה שיצליחו להתפתח כל אחד בכיוון שלו ,רוצה לעזור להם
להגשים את החלומות שלהם ,לחיות חיים עצמאיים מלאי משמעות ,להיות
האדם שהיה שם בשבילי ושעדיין פה בשבילי.
המוטו שאני הולכת איתו הוא להמשיך ,כל הזמן להמשיך הלאה ,להאמין
שהכל אפשרי  ,שגם אם יש מכשול ,יש דרך לעבור אותו.
במילה אחת :אמונה!

בימים אלה ,אני לקראת סיום

קורס של צרכנים נותני שרות בעלי ידע

מניסיון בקריה אונו .
כיום  ,אני משתתפת בקבוצת  DBTומקבלת כלים ודרכי התמודדות נוספים.
לאחרונה ,התחלתי לשקול שוב את האופציה לעבור לדירה עם עוד שתי
שותפות
וכולי תקווה שגם זה יצליח...

